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 مقاله علمی
مادری به میانجی   شناختی برساخت هویت مردم  مطالعه
 با تاکید بر رحم جایگزین و اهدای جنین فناوری زیست

  2، منصور وثوقی1فرزانه فرشادی
 51/55/99ایید: تاریخ ت                          60/60/99    تاریخ دریافت:

 چکیده
بارداری، زایمان و شیردهی   زیسته  ، امکان فرزندآوری بدون تجربه3فناوری در حال حاضر به مدد زیست

ای از ارتباطات بین   کودک به میانجی تکنولوژی به زنجیره-مادر  محقق شده است. به این معنی، دوگانه
کودک   -مادر جایگزین -مادر زیستی -شود و به صورت مادر درخواست کننده مفاهیم بدل می

هویت مادر   بین مادر و کودک به معنی نبود عناصر برسازنده  شود. بنابراین، ایجاد فاصله بندی می صورت
شود. در  دار می شدن مانند پیوند خونی، بارداری و شیردهی است؛ پس برساخت هویت مادر شدن خدشه

ش، امکان برساخت هویت مادر شدن چگونه ممکن بخ این صورت، با توجه به فقدان عناصر هویت
هویت   عناصر برسازنده  تنیده  ها، روابط درهم های مداوم از داده شود؟ در این مقاله با طرح پرسش می

برساخت   های عمیق به کشف الگوی شود تا با مصاحبه شوند؛ به این معنی کوشش می مادری کشف می
به ترتیب در « فاصله»و « اجرای نمایشی»، «خود»مفهومی یابد. ابزارهای   هویت مادر شدن دست

بندی الگوی هویت را از درون  های صریح برای مفصل های مید، گافمن و زیمل، شناسایی ارتباط نظریه
کند. نتیجه اینکه، الگوی برساخت هویت فردی مادری بر دیالکتیک  پذیر می های عمیق امکان مصاحبه

فناوری  ران بارداری استوار است اما در چرخه فرزندآوری متکی بر زیستجنین در دو-دوگانه بدن مادر
همیشگی بین مادر درخواست کننده و فرزند ایجاد   زیستی و مادر جایگزین فاصله با حضور مادر 

ناپذیر کردن ناباروری در  شود. بنابراین، هر چند که اجرای نمایشی دوران بارداری و زایمان با رویت می
اجتماعی مادر شدن از گذر -آمیز است اما برساخت هویت فردی نگ به طور موقتی موفقیترفع داغ ن

 شود.   بندی می انفصال به صورت غریبه مفصل -تردید  -فرایند رویارویی

  ، نقش محول، غریبه زیسته  کلیدواژگان: برساخت هویت مادر شدن، فقدان تجربه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد. یاین مقاله برگرفته از رساله دکتری م 
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tarjouman@gmail.com 

 نویسنده مسئول() دکترای تخصصی جامعه شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 2
 vosooghi_mn@yahoo.com 

3  biotechnology های زنده برای تولید و بهبود محصول استفاده از سیستم 
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 مقدمه-1
بندی  های نازا، اجاق کور صورت ی با مفاهیم و برچسبچنانچه شناخت از ناتوانی در زادآور

مادر  1پذیر نخواهد بود زیرا نظم نهادی شود، کسب هویت فردی و اجتماعی مادر شدن نیز امکان 
نقص عضوی است که قدرت روحی را »شود؛ به این معنی تجربه ناباروری  شدن مخدوش می

زنی، مقاومت فرد را  یابی با برچسب هویت(. بنابراین، 22: 1331)آل احمد، .« 2کند معطل می
اصالً باید »کند:  انگیزد و فرد ناباروری که دچار داغ ننگ است برای رفع آن کوشش می برمی

دهد و دنیای ذهنش به هر اَمایی  ای می گرفتار بود و دید که آدم به چه راحتی تن به هر وسوسه
ها به مدد دخالت تکنولوژی در رفع  ولت(. امروزه د33)همان: « شود. چطور از اساس خراب می
کنند زیرا فرزندآوری در جهت حفظ منافع جامعه و تامین سرمایه  موانع فرزندآوری اقدام می

در تمام سطوح، از سطح بیولوژیکی گرفته تا ملی، »انسانی هر اجتماعی ضروری است: 
« ه دنبال دارد.ترین اعمال زوجین نیز پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ب خصوصی
( به این معنی فرزندآوری در ظاهر، امری خصوصی است اما در سطح 321: 1333)سگالن، 

کنند.  ریزی می ی مختلف برای مبارزه با کاهش جمعیت برنامه ها اندیشی ها با چاره کالن، دولت
جرایی ها ا هایی است که با پشتیبانی دولت دخالت زیست فناوری در فرزندآوری یکی از برنامه

ای از ارتباطات در قالب زیست فناوری  کودک را تبدیل به زنجیره-پیوند مادر  شود. اما دوگانه می
شود از  بندی می واسطه مفصل کرده است. به این معنی، هویت فردی مادر شدن که در پیوند بی

گردد و  بندی می ای از پیوندها صورت های زیست فناوری به صورت زنجیره طریق میانجی
 3شدن  یابی مادر شدن در چرخه غیر معمول و ناشی از پزشکی آشکار است که فرایند هویت

 کند. یابی مادر شدن را متاثر می بندی هویت شود و مفصل فرزندآوری بازسازی می

 بیان مسئله -2

  کارکرد اصلی نهاد مادری فرزندآوری است که هدف بنیادین آن حفظ نوع بشر و تداوم جامعه
های  ادهای اجتماعی همانا کارکردهای مهم حیاتی انسانی هستند که به صورت پویشنه»است: 

ای از هنجارهایی است  (. نهاد مادری مجموعه313: 1311)برن و همکاران، « اند پیچیده درآمده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 institutional order کنند.  اجرای وظایف را معین می  الگوهایی که شیوه 

 احمد و سیمین دانشور نیز زوج نابارور بودند.  جالل آل 2

3  medicalization 
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های  مادر شدن با اجرای نقش  1شود و منزلت بندی می های اجتماعی صورت که طی فرایند
های اجتماعی  های تمام نقش منزلت مجموعه اندر کنش»شود:  حاصل میمرتبط با نهاد مادری 

 (.  233: 1333)سگالن، « گیرد. است که فرد ایفای آنها را بر عهده می
است که بر اساس زیست و بیولوژی زن قرار  2بنابراین، فرزندآوری یا زادآوری نقش محولی

آن است که فرد ناگزیر از آن »گردد: نقش محول  گرفته است و ویژگی ذاتی زن محسوب می
)مندراس و « باشد، یعنی خواه از راه طبیعت، خواه از سوی جامعه بر فرد تحمیل شده باشد.

شود و مادر شدن  (. به این معنی توانایی باروری، ذاتی زن محسوب می132: 1331گورویچ، 
رزند که با کسب هنجاری است که جامعه از هر زنی انتظار دارد ولی فرایند رشد و تربیت ف

بهداشتی تحت تاثیر  -های فرهنگی شود و از طریق میانجی اندوزی حاصل می و تجربه  مهارت
)برن و « شود. فرد اجرا می  که بوسیله ]است[هایی نقش»است زیرا  3گیرد، نقشی محقق قرار می

شود  می های محقق سنجیده در تطابق با اجرای نقش« مادر خوب»(. مبنای 311: 1311همکاران، 
های مختلفی مانند تشویقی، تبیهی و مانند آن را برای پرورش فرزند انتخاب  توان روش زیرا می

 ( .132: 1331)مندراس و گورویچ، « توان انتخاب کرد. را می ]محقق[های اکتسابی  نقش»کرد: 
نقش  و 4تنیدگی نقش محول به معنی توانایی باروری بنابراین، کسب منزلت مادر شدن از درهم

شود. به این  پذیر می فرزند امکان 3های بهداشتی و اخالقی محقق به صورت اجرای مراقبت
و اجتماعی مادر  3یابی به منزلت مادر شدن و به تبع، هویت فردی ها، دست صورت، با اجرای نقش

(  233: 1333)سگالن، « یابد. هویت فرد به پایگاهش بستگی می»شود چرا که  شدن نیز حاصل می
 هویت فردی و اجتماعی است.   اجتماعی است که برسازنده-ز این رو مادر شدن فرایندی زیستیا

کودک، عنصر اصلی  -مادر  محول یا زادآوری و پیوند زیستی در دوگانه  نتیجه اینکه، نقش
کودک قطب -دوتایی مادر»گیری خانواده است:  بندی کلیت هویت مادر شدن و شکل در صورت

گردد. در تمام ادوار و در هر  های زندگی زناشویی می ر حول آن فراز و نشیبثابتی است که د
-( اما امروزه پیوند دوگانه مادر114: 1333)هله، « فرهنگی این قطب ثابت اساساً همین است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  statu  پایگاه  

2   ascribedنقش طبیعی 

3  achieved   نقش عملی 

4  mothering  .مادر بودن، مادر بودگی مربوط به ذات و توانایی باروری است 

3  motherhood .مادر شدن، مادر شدگی مربوط به کیفیت و حالت است 

 یت جنسی است.بخشی از هویت فردی، هویت جنسی زن است اما در این پژوهش منظور از هویت فردی، هو  3
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پذیر شده است؛ به  گذاری در یک فراگشت اجتماعی امکان کودک با حضور تکنولوژی و فاصله
ایی از پیوندها تبدیل شود و در یک وضعیت  تواند به زنجیره کودک می-مادر  این معنی دوگانه
وضعیت اجتماعی جایی در یک میدان از ارتباطات اجتماعی را »بندی شود:  اجتماعی مفصل

 (. 34: 1333)دارندرف، « دهد. نشان می
کودک، مادر شدن در یک وضعیت  -مادر  به این معنی با امکان حذف قطب ثابت و دوگانه

مادر  -2مادر ژنتیکی -1ای از مادرها به صورت مادر درخواست کننده تماعی در زنجیرهاج
زیست فناوری امکان مادر شدن  4شود. پس، به مدد صناعت پذیر می کودک امکان -3جایگزین

تر اینکه بازسازی فقدان  حتی با واگذاری نقش محول و زیستی نیز میسر است. به بیان ساده
پیوندهای اجتماعی است و مادر شدن که یک   بارداری و شیردهی بر عهده  بهانتقال ژنتیک و تجر

 شود.  تواند صرفاً به یک وضعیت اجتماعی بدل  شود اکنون می اجتماعی قلمداد می-فرایند زیستی
گیری هویت مادر شدن مخدوش  در چنین وضعیت اجتماعی، بازشناسی فرایند شکل

دن فرایندی پیچیده است که به شرایط جسمانی، روانی و گذار به هویت مادر ش»شود؛ زیرا  می
(.  به این معنی، با واگذاری نقش 33: 2113، 3)سوفاوادی و ویرین« بلوغ شناختی بستگی دارد.
پذیر است و  یابی هویت از درون پراکندگی و فاصله چگونه امکان محول به دیگری، وحدت

شود؟  ساز چگونه ممکن می عناصر هویتفرایند برساخت هویت مادر شدن در چرخه تهی از 
و ارائه تحلیل استنباطی به این   شود؟ کشف پاسخ بندی می الگوی نظام معانی چگونه مفصل

 ها کوششی است که این مقاله درصدد آن است. پرسش

 پیشینه -3
بنابراین، با  .فناوری، دو محور اصلی این مقاله است گیری از امکانات زیست ناباروری و بهره

یابی به مطالعات  فناوری، برای دست ناباروی و زیست  توجه به گستردگی مطالعات در حوزه
 شود: بندی انجام می پیشین و مرتبط، تحدید مطالعات در دو دسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1   intended mother کند.  زن نابارور یا زنی که نقش محول )زادآوری( خود را به دیگری واگذار می 

2  biological mother ی تخمک یا جنین، مادر ژنتیکی، مادر زیستی اهدا کننده  

3 surrogate mother د مادر دوم، شخص ثالث، فردی که دوران بارداری را عهده دار است و با اسامی دیگری مانن
مادر والدی، مادر عرفی، دایه پیش از تولد، مادر رضاعی پیش از تولد، رحم جایگزین، رحم اجاره و رحم حمال نیز 

 شود. شناخته می

ای است که امکان  فناوری پیشه ای که در آن تفکر و مهارت الزم باشد )دهخدا(؛ به این معنی زیست کار و پیشه4 
 اختیار دارد. مادر شدن را در

5  Suphawadee & Wirin  
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 های اجتماعی و فردی ناباروی الف: جنبه
 فناوری ب: رفع ناباروری به میانجی زیست

نان نابارور، اهمیت مادر شدن، مسائل اجتماعی و زیسته ز  بنابراین، مطالعات مرتبط با تجربه
 1گیرند که شرح آن در جدول شماره  قرار می  پیشینه  روانشناختی مترتب بر ناباروری در دامنه

های پزشکی درمان ناباروری مورد نظر نیست،  آورده شده است. بدیهی است که مطالعه بر جنبه
فناوری در درمان ناباروی مطالعات الزم  ده از زیستاما برای آشنایی با مفاهیم و مکانیزم استفا

مطالعات پیشین نیست زیرا    گیرد. آشکار است که این مقاله به هیچ روی بر پایه صورت می
ها  هایتان را از ادبیات موجود استخراج و بعداً آن تحقیق کیفی مثل تحقیق کمی نیست که فرضیه»

ررسی این متون از راه استدالل قیاسی نکات جالبی (. اما ب33: 1333)فلیک، « را آزمون کنید
های ماخوذ  در تحقیق کیفی شما از اطالعات و بصیرت»موضوع پژوهش را آشکار کرد:   درباره

کنید تا در بستر این ادبیات به مشاهدات و  ای استفاده می از ادبیات موجود به منزله دانش زمینه
   )همان(.« تان نظر کنید. های تحقیق گزاره

 : مطالعات پیشین1جدول 
 نتیجه پژوهش روش نشریه پژوهشگران عنوان

بهزیستی روانشناختی در 
زنان ایرانی نابارور: 

مروری بر مطالعات انجام 
 شده در ایران

سیده سعیده 
 موسوی

بتول حسن پور 
 ازغدی

پرستاری 
 ایران

 مروری

های انجام یافته  بیشتر پژوهش
در ایران ارتباط بین متغیرهای 

دموگرافیک را با بهزیستی 
روانشناختی در نظر نگرفته 

 است.

Conceiving IVF in Iran 

 ثریا تریماینه
محمد مهدی 

 آخوندی

Elsevier توصیفی 

بررسی فرایند کمک به 
آوری های تولید مثل است  فن

که در ایران به تمام اشکال 
خود مشروعیت یافتند و این 
کشور را در بین کشورهای 

اورمیانه در رتبه مسلمان در خ
 اول قرار داده است.

های روانی اجتماعی  جنبه
ناباروری از دیدگاه 

 پزشکان ایرانی

 رضا کرمی نوری
محمد مهدی 

 آخوندی
زهره بهجتی 

 اردکانی

فصلنامه  
باروری و 
 ناباروری

 کمی

مشکالت عاطفی و روانی 
های نابارور، ناامیدی  زوج

سرخوردگی ترس و اضطراب 
شگری همراه بود خشم و پرخا

 بوده است
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بررسی تأثیر کیفیت 
زندگی زناشویی بر قصد 

 فرزندآوری

 فاطمه مدیری
محمود قاضی 

 طباطبایی

شناسی  جامعه
نهادهای 
 اجتماعی

 کمی

های رگرسیون اسمی دو  مدل
وجهی لجستیک نیز نشان 

بُعد مثبت کیفیت  اند، داده
زندگی زناشویی در افراد 
بدون فرزند و در افراد 

فرزند بر قصد داشتن  تک
فرزند )دیگر( اثر معنادار 

داشته است. به تعبیر دیگر 
کیفیت زندگی زناشویی باالتر، 

فرزندی و تک  در خروج از بی
 .فرزندی اثرگذار است

تحلیل 
ساختارگرایانه  برساخت

فرایند مواجهه با 
اروری در زنان نابارور ناب

 ایران

بتول حسن پور 
 ازغدی

 معصومه سیمبر
 ابوعلی ودادهیر
 سید علی آذین
لیال امیری 

 فراهانی

پرستاری 
 ایران

 کیفی، گراندد

فرایند مواجهه با ناباروری یک 
سازه اجتماعی است که تحت 
تاثیر کنشگران متعددی قرار 

گیرد و عناصر ساختار  می
نقش  اجتماعی و فرهنگی نیز

مهمی در ایجاد، حفظ و تغییر 
این فرایند دارند، بنابراین در 
تدوین سیستم های حمایتی 
برای افراد نابارور باید تمام 

عوامل و عناصر تأثیر گذار در 
 .نظر گرفته شود

ناباروری به مثابه مثل 
اجتماعی و فرهنگی، 

تجربه زیستی زنان باردار 
و در جستجوی درمان در 

 قزوین

 ودادهیرابوعلی 
 مهرناز رحمانی

 طلعت دباغ

مسائل 
اجتماعی 

 ایران

کیفی، 
 پدیدارشناسی

ترین عوامل  یکی از مهم
ایجادکننده پریشانی روانی و 
پیامدهای اجتماعی ناشی از 
آن، فشار اجتماعی اطرافیان 
مهم است که آثار مخربی بر 

های  آسایش روانی زوج
توانند در طول  نابارور دارد. می

ان پیوستاری از امید فرایند درم
کنند و در  و ناامیدی را تجربه 

ها  این مسیر از استراتژی
مواجهه و راهکارهای متنوعی 

 گیرند. بهره 
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Assisted Reproductive 
Technologies and The 

Iranian Community 
Attitude towards 

Infertility 

 یار احمدی علی
 سارا بامداد

Human 
Fertality 

 کمی

با استفاده  IVFدرمان ناباروی 
از اسپرم شوهر و تخمک 

همسر بیشترین میزان اما رحم 
جایگزین و استفاده از گامت 
 کمترین میزان اقبال را داشت.

Effects and Outcomes 
of Third-Party 

Reproduction: Parents 
Dorothy A. 
Greenfeld, 

Fertility and 
Sterility 

 مروری

خانوادگی   هرچه منظومه
جدیدتری از طریق تولید مثل 

شود ، نیاز به  ثالث ایجاد می
ارزیابی روانشناسی و پشتیبانی 

 افزایش خواهد یافت.

Managinin 
Reproductive Life 

Soraya 
Tremayne 

 

Berghahn 
Books 

 تطبیقی

ط با مادر بررسی مسائل مرتب
شدن در کشورهای آفریقایی، 
 هندوستان، تایلند و انگلستان.

Mandatory Counseling 
for Gamete Donation 
Recipients: Ethical 

Dilemmas 
Jean Benward Fertility and 

Sterility 
 توصیفی

توجه به موضوعات مستقل 
بودن، محرمانگی ، شفافیت 
نقش ، همراه با ارزیابی خود 

 ودگی باو گش
تواند در کاهش تأثیر  بیمار می

 های اخالقی کمک کند. چالش

Mental Health 
Counseling in Third-
Party Reproduction in 

The United States: 
Evaluation, 

Psychoeducation, or 
Ethical Gatekeeping? 

Andrea 
Mechanick 
Braverman 

Fertility and 
Sterility 

 توصیفی

ها در  متناقض از نقشتعاریف 
مراحل ارزیابی ، آموزش و 
غیره اغلب  در عضو سوم 

 کند. مشکالتی ایجاد می

 ابزارهای مفهومی -4
ها  ها یا تبیین نیستند بلکه مفاهیم نظریه ها ابزاری برای استخراج فرضیه در مطالعات کیفی، نظریه

بین عناصر امر مادر شدن را به مثابه ابزارهای مفهومی هستند که چگونگی استخراج روابط 
هایی  کنند. ابزارهای مفهومی به عنوان منبعی برای مشاهده و سرچشمه اندیشه مشخص می
تر اینکه  اجتماعی هستند به بیان ساده  گشای کشف روابط در میان عناصر یک پدیده هستند که راه

 رد. کنند که در چه مرزهایی باید پاسخ را کشف ک ابزارهای مفهومی مشخص می
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 گیری خود  شکل -4-1
تواند به  خود عبارتست از:  الف( عینیت یافتن خود یعنی فرد می 1گیری خود از نظر مید شکل

خود به صورت یک شیء بنگرد، تمامی جوانب آن شیء را مورد ارزیابی قرار دهد و خود را 
ات دیگر رغم موجود ها علی قضاوت کند. ب( ماهیت دو بعدی خود به این معنی که انسان

توانند درباره خودشان قضاوت کنند و همچنین مورد قضاوت دیگران قرار گیرند. یعنی انسان  می
(. به این معنی، شناخت 23: 1331کننده است )مطیع،  از یک سو مرجع و سوی دیگر مراجعه

شود.  انسان از خویشتن بر مبنای خودآگاهی است که از دیالکتیک بین فرد و جامعه برساخت می
بنابراین، مداقه و غور در چگونگی بازشناسی خود نزد مادران است که برساخت آگاهی و 

 کند.   بندی هویت مادر شدن را آشکار می مفصل

 رفتار نمایشی-4-2
(. به 313: 1333)ریتزر، « خیزد شود برمی ای که اجرا می خود یک اثر نمایشی است که از صحنه»

آید و پذیرفته  های اجتماعی بوجود می اعی در جریان کنشهویت اجتم»این معنی از نظر گافمن 
زند و  کنند هویت آنان را رقم می هایی که افراد اجرا می شود. جامعه از خالل نقش و یا رد می

کوشند تا هویت  های خود برای اجرای هرچه بهتر نقش خود می دهد و افراد در تالش شکل می
: 1331)ایمان و مرادی، « .را وادار به پذیرش آن کننمورد نظر خود را تثبیت کرده و دیگران 

ها یا انتظاراتی که  نقش»شود.  (. به این صورت، نمود خود در یک رفتار نمایشی تثبیت می33
هایی هستند که طبق آن اجرا  های خاص دارند در حکم بازنمایی دیگران از رفتار ما در موقعیت

ها با تکیه بر مفاهیم رفتار نمایشی  نی از درون مصاحبه(. به این مع111: 1331)کرایب، « کنیم می
در جستجوی چگونگی خلق معانی و ایجاد تصویر از وضعیت نمایشی و مدیریت تاثیر برای 

شود و اینکه چگونه با فقدان هویت فردی رفتار  برساخت هویت مادر شدن بهره گرفته می
 شود. نمایشی در برساخت هویت مادر شدن مفید واقع می

 گروه  هندسه-4-3
تر  گذارد. به بیان ساده از نظر زیمل تعداد و افراد بر کیفیت کنش متقابل اعضای گروه تاثیر می

اضافه شدن شخص سوم موجب »اینکه فاصله و تعداد بر روابط درون گروهی موثر است: 
هویت  (. به این معنی133: 1333)آرون، « شود ای و بنیادی در روابط آنها می تغییرات ریشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 self 
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بندی در یک  شک با صورت شود بی بندی می نفره مفصل فردی مادر شدن که در یک گروه دو
در یک گروه دو نفره، ساختار مستقل گروهی و چیزی »گروه چند نفره متفاوت خواهد بود: 

بیشتر از دو نفر وجود ندارد. بنابر این، در گروه دونفره معنایی را که بیش از دو نفر کسب 
 (. 133: 1332ریتزر، «)آورند بدست نمی کنند، می

توان آن را  کودک، رابطه ای ویژه و خاص است که می -مادر  در طول دوران بارداری، رابطه
متقابل این دو   بر مبنای یک رابطه گروهی متشکل از دو عضو بررسی کرد. هرچند که کنش

مادران، این ارتباط  1عضو بر اساس روابط عادی شناخت شده در جامعه نیست، اما در جمع
گیری از  و تفسیرپذیر است. به این صورت با بهره  شناختی، نوعی کنش متقابل بسیار درک شده

بندی هویت مادر شدن مشارکت دارند تفاوت  مفاهیم فاصله و تعداد اعضایی که در مفصل
 شود.  معنایی استخراج می

 روش - 5
یت مادر شدن به میانجی تکنولوژی است و ی امکان برساخت هو هدف در این مقاله، مطالعه

هویت یکی از اجزای اصلی واقعیت سوبژکتیو است و مانند هر گونه واقعیت سوبژکتیو در »
(. بنابراین، با در نظر گرفتن 233، 1334)برگر و لوکمان « ای دیالکتیک با جامعه قرار دارد رابطه

اهیم و فرایند برساخت هویت در اهداف، باید ضمن اتخاذ رویکرد متناسب به استخراج مف
 ی کنشگر اقدام کرد.  زیسته  تجربه

های  و بکاربندی تکنیک 2یابی به اهداف این مقاله با رویکرد پدیدارشناختی تجربی دست
رویکرد پدیدارشناختی تجربی شامل بازگشت به تجربه برای »کند، زیرا  هماهنگ عبور می

ه را برای یک تحلیل ساختارمند بازاندیشانه فراهم یابی به توصیفاتی جامع است که زمین دست
(. به این صورت در این 13: 1334، 3)موستکاز« کشد کند که جوهر تجربه را به تصویر می می

فرایند دیالکتیک مد نظر است. پدیدارشناسی تجربی فرایندی  4بندی رویکرد، معنایابی و مفصل
های اصلی شامل مفاهیم  در سطح اول داده»ود: ش تاملی و بازتابی است که در دو الیه محقق می

)همان( که برای استخراج « های باز و مصاحبه بدست آمده است اولیه است که از طریق پرسش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 collectivity «آید و در اثر  ای خاص، خود به خود بوجود می جمع گروهی است که به اقتضای وضع یا حادثه
 . (33: 1311)برن و همکاران، « شود های دورانی و واگیری اجتماعی، دارای رفتار عاطفی متجانسی می واکنش

2 empirical phenomenology approach 
3 Moustakas 
4 Articulation 



 

 

 

 

 

 9011، بهار و تابستان 03شناسی، سال هفدهم، شماره  نامۀ انسان

  

022 

کدگذاری به »آید زیرا:  های باز، تکنیک کدگذاری بکار می مفاهیم اولیه از درون متن مصاحبه
یابی به معنا را  ( و دست113: 2113، 1سی)تری« ها است مند کردن داده زدن و نظام معنی برچسب

 کند. محقق می
در سطح دوم، پژوهشگر ساختارهای تجربه را بر اساس تحلیل بازتابی و تفسیر شرح یا »

گیری  (. در این مرحله با بهره13: 1334)موستکاز، « دهد کنندگان تحقیق ارائه می روایت مشارکت
تجربه »یافت، زیرا  کشف فرایند تجربه زیسته دست و 2توان به بازسازی از ابزارهای مفهومی می

کند که در خود  اندازها و روابط متقابلی کسب می شود، چشم وقتی به یک موضوع تبدیل می
(. بنابراین، تفسیر با بهره جستن از تخیل 233: 1332)وبر، « اند تجربه شناخت نشده

ای  ا در الیه دوم از اهمیت ویژهبندی معن در بازسازی روابط دیالکتیک مفصل 3شناختی جامعه
 (.2برخوردار است )جدول

 مسیر اجرای روش -2جدول
 ها نویسی یافته گزارش شیوه ها از استخراج داده هدف سطوح روش

 توصیفی کدگذاری  گزاره یابی اپیزودها معنا الیه اول

 یتحلیل-استباطی ابزارهای مفهومی روایت مفصل بندی معنا در اپیزودها الیه دوم

بندی معنایابی یا دیالکتیک سوبژکتیو و اجتماع در  فرایند چگونگی مفصل  بنابراین، مطالعه
ای  که به صورت منظومه ای از مقاطع با اهمیت است یک فراگشت کلی تجربه زیسته در مجموعه

در کنار یکدیگر فرایند برساخت یا عدم توفیق در برساخت هویت مادر شدن را آشکار خواهند 
هایی متسلسل  تر فرایند دیالکتیکی هویت مادر شدن در پیوندها و قالب به بیان سادهکرد. 
شود و شناسایی مضامین هر مقطع در پیوندهای دیالکتیکی درونی و بیرونی  بندی می تقطیع

ی معنایابی  یابی هویت خواهند بود. نمای کلی ارتباط منطقی بین دو الیه بیانگر چگونگی ساخت
 آورده شده است. 1بندی در نمودار  و فرایند مفصل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tracy 
2 reconstruct 
3  sociological imagination  
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 ی زیسته بندی تجربه ی صورت منظومه -1نمودار

 میدان تحقیق  -5-1
این  کنند، میدان مطالعه فناوری استفاده می شناسایی مادرانی که برای فرزندآوری از زیست

« یت استمیدان مطالعه، یک میدان واقعی نیست، بلکه یک محیط یا یک جمع»مقاله هستند: 
های کوچک مقیاس  محقق مستقیماً به مشاهده یا مشارکت با گروه»که  (33: 2113)تریسی، 
های درمان ناباروری و مراکز  ها و مطب (؛ بنابراین کلینیک231: 2113، 1)نومان« کند اقدام می

هایی هستند که میدان مطالعه و  ای و تخمک مراکز و سازمان جنین، رحم اجاره  اهدا کننده
 شوند.  جمعیت محسوب می

سراغ »کند؛ اما باید  کننده را تسهیل می یابی به مشارکت هرچند شناسایی میدان، امکان دست
(، زیرا فرزندآوری 123: 1333)فلیک، « ترین فرد است یک از افراد رفت و چه کسی مناسب کدام

شناسی این گونه  با استفاده از رحم جایگزین و اهدای جنین متعدد است. بنابراین با سنخ
 توان گزینش کرد.    مناسب را می  فرزندآوری و تحدید مفاهیم، نمونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Neuman 
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 گیری نمونه -5-2
های  یابی نزد مادرانی است که از گذر روش هدفِ این مقاله کشف چگونگی فرایند هویت

ی جنین گیری از رحم جایگزین و اهدا اند اما، صرفاً بهره فناورانه اقدام به فرزندآوری کرده زیست
مالک انتخاب مصاحبه شوندگان نیست زیرا در روش رحم جایگزین، پیوند ژنتیکی بین جنین با 

 آورده شده است.  2% در نوسان است و در نمودار 111% تا 1والدین از 

 
 شناسی رحم جایگزین سنخ -2نمودار

ین اقدام به رحم جایگزین و اهدای جن  بنابراین، گروهی از مادران که با ترکیب دو شیوه
اند، افراد مورد مصاحبه هستند زیرا این گروه از مادران با فقدان عناصر  فرزندآوری کرده

اند. پس،  اقدام به فرزندآوری کرده تجربه بارداری، شیردهی و پیوند ژنتیکیساز یعنی  هویت
خارج از اند،  افرادی که ضمن استفاده از رحم جایگزین وابستگی ژنتیکی با جنین را حفظ کرده

 گیرند. دایره مطالعاتی و مصاحبه شوندگان قرار می
گروهی و ویژگی  ساز یاد شده وجه تشابه درون به این صورت، فقدان سه عنصر هویت
زیرا  .مد نظر است 1گیری متجانس شود لذا نمونه خاص در افراد مصاحبه شونده قلمداد می

ف اصلی است. یعنی افرادی که بررسی دقیق و عمیق افراد با خصوصیات مهم مشترک هد»
بنابراین آشکار است که (. 241: 1331)رنجبر و همکاران، « خصوصیات مشترک زیادی دارند

های  محقق در پی تعمیمِ یافته»گیری متجانس مطرح نیست. زیرا  واریانس و پراکندگی در نمونه
(. 12: 1331)دواس،  «نمونه به جمعیت نیست که در این صورت معرف بودن اهمیت ندارد

 است. 2ها به صورت غیراحتمالی هدفمند بنابراین، انتخاب مصاحبه شونده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 homogeneous sampling  
2  targeted sampling  
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گیری  نمونهپذیری در  پذیری نیست اما امکان تعمیم هر چند که روش کیفی به دنبال تعمیم
های مشابه  ها را در جمعیت توان تحلیل فراهم است. زیرا اگر مطالعات عمیق باشد، می متجانس

« گرایانه پذیری طبیعت پذیری یا تعمیم مقایسه»متفاوت بکار بست که امکان  در زمان و مکان
)در مطالعات کمی(  2، معادل روایی بیرونی1قابلیت انتقال»( و 323: 1333شود )بلیکی،  فراهم می

 (. 113: 1332)ایمان، « در نظر گرفته شده است
و راه درمان مشابه  با وجود اینکه اعضای مصاحبه شونده، گروهی با مشکالت همسان

هستند؛ اما تالش مضاعف آنان برای حفظ اسرار و فاش نشدن اطالعات فردی، مانع از این 
وجود ندارد و همچنین  3ای تشکیل بدهند و امکان اجرایی شدن گروه متمرکز است که شبکه

ی از گیری مورد شوندگان کار آرایی ندارد، پس نمونه برفی برای شناسایی مصاحبه تکنیک گوله
گیری  طریق مراجعه به میدان مطالعه فراهم شده است. تعداد مصاحبه شوندگان که تابعی از نمونه

تکرار نکات مهم در صورت ادامه پژوهش، نشانه »شود زیرا  نظری است با اشباع نظری کنترل می
عات و نفر، اطال 11(. به این معنی پس از مصاحبه با 33: 1331)ازکیا، « کفایت حجم نمونه است

یابد. هر چند که تعداد کمتری  مصاحبه ادامه می 24شوند؛ اما مطالعه تا  مفاهیم مشابه و کسب می
شوند بین  های همگن انتخاب می وقتی که در مطالعات کیفی نمونه»مصاحبه توصیه شده است: 

 (. 133: 2113)ژولین، « منبع ضروری است 12-21

 کدهای اخالقی-5-2-1

بندی فردی و  های اخالقی در دو دسته ای این مقاله، با لحاظ نمودن کدهایه یابی به داده دست
پژوهشی سامان گرفته است، تا ضمن تامین اهداف شناختی، حریم فردی مشارکت کننده نیز 

کنند تا بین دو ارزش تعادل برقرار سازند:  کدهای اخالقی کوشش می»مخدوش نگردد: 
 (. 41: 2113)نومان، « گانکنند یابی به دانش و حقوق مشارکت دست

ها از گذر مصاحبه به آگاهی  برای تحقق دو هدف یاد شده، فرایند کلی گردآوری داده
شناختی که با روشن شدن هدف  مشارکت کنندگان رسید؛ اما با در نظر گرفتن این ظرافت روش

یسته در نشوند، چرا که همنوایی تجربه ز 4اصلی پژوهش، مشارکت کنندگان دچار اثرات جانبی
 شود. می 3های اصیل یابی به داده جهت اهداف، مانع از دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 transferability 
2 external validity  
3 focus group 

4 reactive effects  خود را با اهداف پژوهش مطابقت بدهد.   کننده، تجربه تشود مشارک اثرات جانبی که باعث می 

5  original data 
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، امکان انصراف از مصاحبه در 1مندی اختیاری بنابراین، با در نظر گرفتن اصل اخالق رضایت
های صریح درباره  کنندگان فراهم شد و با پرهیز از طرح پرسش هر زمان برای مشارکت

کننده جلوگیری شد که برای این منظور از  شویش مشارکتهای زیسته از ایجاد نگرانی و ت تجربه
شکل برای ایجاد  رویکردی نظامند و قیفی »بهره گرفته شد:  2های روایتی اپیزودیک مصاحبه

 (.  2: 2113)مولر، « های آنان از رویدادی خاص اشتیاق در مشارکت کننده در بیان تجربه

ها زمان بیشتری  رداری، زایمان برای کسب دادهبه این صورت، در سه اپیزود اصلی ناباروری، با
ها غنا یافتند:  ، داده3گیری نظری طراحی شد که دو مزیت در بر داشت، اول اینکه با تامین نمونه

ها برای کشف تنوع مفاهیم و  گیری نظری را به حداکثر رساندن فرصت کربین و اشتراوس نمونه»
، 4برکنریج و جونز« ) اند ژگی و ابعاد آنها بکار بردهها از نظر خصوصیات و وی متراکم کردنِ دسته

و دیگر اینکه متن پیاده شده از صوت مصاحبه در اختیار مشارکت کننده قرار  (113: 2113
گرفت تا چنانچه اطالعاتی باعث ناراحتی، نگرانی، اضطراب ناشی از فاش شدن موضوعات  می

استفاده از »هویتی تغییر داده شوند: خصوصی است، مطلب از مصاحبه حذف شود یا اطالعات 
و همکاران،  3)آلمارک« شود حروف مستعار یا تغییر جزئیات هویتی در گزارشات پیشنهاد می

(. بنابراین، با رعایت کدهای اخالقی، ضمن حفظ حریم خصوصی مشارکت کننده، 31: 2113
احبه شوندگان در شناختی پژوهش نیز تا حد امکان تضمین شده است. جدول مص اهداف معرفت

 اند. زیر آورده شده است و برای حفظ حداکثر محرمانگی اطالعات فردی، اسامی تغییر داده شده
 های مصاحبه شوندگان ویژگی -3جدول

 علت ناباروری منطقه شغل تحصیالت سن نام ردیف

 لیسانس گرافیک 31 سوسن 1
تدریس 
 خصوصی

 عدم بلوغ دستگاه تولید مثل لویزان

 نامشخص قلهک کارشناس فنی لیسانس تغذیه 31 نیلوفر 2

 برداشتن دستگاه تولید مثل زرگنده دار خانه شناسی لیسانس روان 41 مریم 3

 بیماری ژنتیکی قیطریه دار خانه لیسانس نقاشی 33 منیر 4

 لیسانس زبان 42 نوشین 3
مدرس 
 آموزشگاه

 دولت
بارداری خارج از رحم و 

 جراحی

 درمانی شیمی گیشا کارمند صادلیسانس اقت 33 تارا 3

 نامشخص بهشتی کارمند لیسانس بازرگانی 33 میترا 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ethical principle of voluntary contest 
2 episodic narrative interview 
3  theoretical sampling  
4 Breckenridge & Jones 
5 Allmark 
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 های مصاحبه شوندگان ویژگی -3دولجدامه ا
 علت ناباروری منطقه شغل تحصیالت سن نام ردیف

 مشکالت هورمونی فاطمی دار خانه فوق دیپلم بیمه 33 فریده 1

 سندرم دستگاه تولید مثل آفریقا ناظر ساختمان مهندس عمران 43 فتانه 3

 لگن جراحی شکم و آل احمد مشاور حقوقی لیسانس حقوق 33 نگین 11

 33 شهناز 11
لیسانس ادبیات 

 فارسی
 اشتباه جراحی و عفونت شیراز معلم

 جراحی رحم و تخمدان کریمخان کتابدار لیسانس کتابداری 43 مرجان 12

 پارگی کیست و تخمدان چیتگر کارمند لیسانس حسابداری 41 آزاده 13

 چسبندگی لگنی الهیه دار خانه ITلیسانس  32 ناهید 13

 لیسانس زبان روسی 41 بیتا 13
مترجم 
 خصوصی

 نامشخص فرشته

 اختالالت ژنتیکی پونک راهنمای تور لیسانس گردشگری 31 پرستو 13

 دار باشگاه بدنی ارشد تربیت 31 پیوند 11
آ یوسف

 باد
 درمانی شیمی

 نامشخص ضرابخانه مدیر فنی شناسی ارشد زیست 43 نینا 13

 ناهنجاری مادرزادی ونک ردا گالری لیسانس نقاشی 43 زهرا 21

 جراحی اختیاریه کارمند لیسانس زبان فرانسه 31 نغمه 21

 و جراحی  پولیپ مهرشهر معلم لیسانس ریاضی 31 ندا 22

 نارسایی بدنی کامرانیه دار خانه لیسانس جغرافی 33 مژگان 23

 نامشخص سهروردی کارمند مهندس برق 43 شیرین 24

 نامشخص هروی کارمند نمهندس عمرا 41 حنانه 23

 ها گردآوری داده -5-3
سازمان و ترتیب دانش اپیزودیک »اپیزودیک گردآوری شده است:   ها از گذر اجرای مصاحبه داده

تر است و به مقتضیات انضمامی پیوند خورده است، دانش معناشناختی بر  به تجربیات نزدیک
( و از 212، 1333)فلیک « ها است از آنیافته  مفروضات و روابط مبتنی است و منتزع و تعیم

این روش بیش از »پذیر است:  اپیزودیک امکان  طرف دیگر کشف فرایندها در مصاحبه
رویکردهای دیگری که بر مفاهیم انتزاعی و پاسخ به معنای دقیق کلمه متمرکزاند، دسترسی به 

 )همان(.« کند ها را تسهیل می فرایند برساخت واقعیت
ساختار »بندی متناسب است:  اپیزودیک وابسته به پیکره  رای یک مصاحبهبنابراین، اج 

مصاحبه داستانیِ اپیزودیک به طور عمدی بر اساس اصولِ روایت تجربه محور طراحی شده 
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شود  (. به این صورت، امکان کشف و استخراج مفاهیم و فرایند فراهم می2: 2113)مولر، « است
 شود:  میکه در مراحل زیر طراحی و اجرا 

شود: اپیزود اول: ناباروری، اپیزود دوم:  ریزی می بندی مصاحبه در سه مرحله برنامه . پیکره1
 بارداری و اپیزود سوم: زایمان. 

ی عزیمت در  این مقاله، نقطه 4ابزارهای مفهومی بخش   های آغازین به پشتوانه . پرسش2
توان مادر  ز نظر شما چیست، چگونه میاپیزودهای طراحی شده هستند؛ مانند اینکه مادر شدن ا

ای الزم است. بدیهی  های مادر شدن چیست، برای مادر شدن برنامه شدن را تعریف کرد، ارزش
به اکتشاف معناها  1های مولد های آغازین و طرح پرسش پذیری نسبت به پرسش است با انعطاف
 توان دست یافت.  و فرایندها می

هت آشنایی با فرایند کلی مصاحبه است که همگی در . دعوت از مصاحبه شوندگان ج3
ها به انتظار سپری  شود و گاهی برای تایید حضور در مصاحبه هفته مکان پژوهشگر انجام می

گر یا منزل  شود. اما پس از اعالم آمادگی برای مصاحبه جلسات به تناوب در محل مصاحبه می
 شود. پذیر می مصاحبه شونده امکان

مطالعات وارد سپهر »موضوعات حساس قرار دارد، زیرا   مطالعه در حوزهمورد   پدیده 
 (.3: 1333)رنزتی و لی، « شود ور می شود و عمیقاً در تجربه فردی غوطه شخصی فرد می

رود تا ضمن  با در نظر گرفتن افتراق مسائل خصوصی و شخصی، پیش می  بنابراین، مصاحبه
افزایش یا کاهش منزلت مصاحبه شونده، مانع از بیان زیسته در اثر   دار نکردن تجربه خدشه

ها از  احساس و دریافت مفاهیم نشود. به همین لحاظ گردآوری دادها و فرایند گردآوری داده
 ماه و بتدریج صورت گرفت.  11نفر در  24گذر مصاحبه با 

 ها  استخراج داده -5-4
آنچنان بهم تنیده هستند و همزمان با  ها ها، تقلیل و تحلیل داده آوری داده در روش کیفی جمع

های  گر به طور پیوسته داده تحلیل»بندی بسیار دشوار است.  شوند که امکان مرحله هم انجام می
هایی  بعدی چه داده  گیرد در مرحله کند و تصمیم می گذاری و تحلیل می آوری، کد خود را جمع

 (.233: 1333)بلیکی، « جمع کند و کجا آنها را بیاید
  ها از روش کد گذاری به این معنی هر چند در این مقاله برای استخراج معانی و تحلیل داده

سازی و به  ها تجزیه، مفهوم کدگذاری عبارت است از عملیاتی که طی آن داده»شود:  استفاده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 productive questions  
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و ها  (. اما استخراج داده323: 1333)فلیک، « شوند ای در کنار یکدیگر قرار داده می شکل تازه
 تحلیل مراحل در هم پیچیده و همزمان هستند. 

واحد تجزیه و »های معنادار در متن مبنای واحد تحلیل هستند:  به این صورت، گزاره
« شوند ها برای آن گزارش می شوند و یافته ها روی آن تحلیل می تحلیل عنصری است که داده

ها و کلماتی  حلیلی، جمله(. یعنی اینکه در کدگذاری واحدهای ت43: 2113، 1)نئوندورف
کنند. سپس با  های هر اپیزود را بیان می هستند که بیشترین بار معنایی برای پاسخ به پرسش

بندی مفاهیم ابتدایی  های ادغام و حذف به معانی تکراری اقدام به رده بکارگیری تکنیک
که معنی پدیده را  هایی هستند مفهوم»ها  شود. مقوله ها می شود که منتج به پیدایی مقوله می
(. بنابراین، در کدگذاری حرکت از مفاهیم 123: 1331)استراوس و کربین، «  رسانند می

ها با  ی استخراج داده انضمامی به طرف مفاهیم انتزاعی است تا امکان تحلیل فراهم شود. نمونه
 آورده شده است. 4در جدول   کدگذاری

 نمونه کدگذاری در اپیزودها -4جدول 
 مقوله فرعی مفاهیم )مقوله( دهای تحلیلواح 

ل: 
 او

ود
یز

اپ
ی

ور
بار

نا
 

 عقیم، نازا فایده هستی. انگار یه موجود بی
 ناتوانی

 نقص اونا یه چیزی دارن که من ندارم.

 شکست امر محال، حسرت روز مادر برای من دست نیافتنی بود.

وم:
د د

زو
اپی

 
ی

دار
بار

 

شبیه من و اونایی که اهدای جنین کردند خیلی 
 همسرم بودند.

 بازسازی امتداد

 مقبولیت
به خانواده شوهرم گفتم حامله شدم و جواب 

 آزمایش رو نشان دادم.
 پذیرش

وقتی بتونی خودت دوران بارداری رو جوری بازی 
 کنن. کنی که خودت باورت بشه، بقیه هم باور می

 باورپذیری

وم:
 س

ود
یز

اپ
 

ان
یم

زا
 

 تردید ل شدم، یه بچه سیاه یه کیلویی.واقعاً اون لحظه دو د

اگه واقعاً من اونو زاییده بودم بازهم ناراحت  عدم اطمینان
 شدم. می

 تزلزل، اضطراب

 حضور دیگری کنم مادرش االن کجاست؟ خیلی اوقات فکر می

 انفصال
 غیریت فرزند من همیشه بخشی از وجود او هست.

ده باشید همیشه حتی اگر مادر واقعی رو هرگز ندی
 در زندگی شما وجود دارد.

 تثبیت نفر سوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Neuendorf 
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 ها  یافته-6
ها  های توصیفی از مصاحبه شوند. یافته ها در دو  بخش توصیفی و استنباطی گزارش می یافته

های توصیفی با تحلیل و بهره گرفتن از ابزارهای مفهومی تحلیل  اند سپس، یافته استخراج شده
 شود.  های استنباطی گزارش می افتهشوند که به صورت ی می

 های توصیفی یافته-6-1
عرضه هستم، انگار ناقص هستم و یه زن کامل  کنم خیلی بی احساس می»اپیزود ناباروری: 

گفتن  دار بشم، حتی وقتی می تونم بچه خب از وقتی خودم فهمیدم که نمی»یا اینکه « نیستم
ا که به دلیل نامشخص، توانایی باروری ندارد ، میتر«ریخت فالنی نازا است، اعصابم بهم می

، ناهید معتقد  «ثمری فایده هستی، اگه نتونی بچه بیاری، بی انگار یه موجود بی»معتقد است: 
نغمه «. کنی تونی از وجود خودت چیزی بیافرینی، احساس بیهودگی می اینکه نمی»است: 
ها ناراحتم  خیابون و اقوام و مهمونیدیدن مادرهای باردار تو »گوید:  زنان دیگر می  درباره

کنم که از  همیشه پیش خودم فکر می»یا نظر نیلوفر که « کرد، انگار فقط تو دنیا من ناقصم می
و اینکه « تونم مادر بشم های دیگه کمتر هستم، اونا یه چیزی دارن که من ندارم، نمی زن

بیتا «. یه دونه از اینا رو ندارم کرد که من حتی های کثیف سر چهارراه ناراحتم می دیدن بچه»
 «. روز مادر برای من دست نیافتنی بود»معنقد است: 

زنان نابارور با استراتژی مقابله و مقاومت در برابر داغ ننگ با مشارکت دیگران یا جلب 
هر کاری بلد بودیم کردیم، ده »کنند:  کنند تا شرایط را دگرگون  حمایت دیگران تالش می

تونستن بفهمن  اصالً نمی»، «هر چی دوا درمون کردیم نشد»یا اینکه « گه بریدمسال تموم، دی
های  با خودم اسم»، «خیلی خسته کننده و ناامید کننده بود»، «دار بشیم تونیم بچه چرا ما نمی

گفتم، چه گناهی  گاهی اوقات می»، «کردم، امید، آرزو، سوگند، قسم، آتیه زیادی براش نذر می
انگار یه چیزی رو با تموم وجودت بخواهی »، «رو لرزوندم که باید تنبیه بشمکردم، دل کی 
 «.  رو بشی خواهی باهاش روبه کنی که ازش فرار کنی و نمی ولی تالش می

خداحافظی با فرزندآوری زیستی برای فرد نابارور قلمداد   در نهایت، پذیرفتن داغ ننگ لحظه
و « شیم دار نمی رو هیچ وقت نفهمیدن که ما چرا بچه دلیلش»کند که  گردد: شیرین بیان می می

«. واقعاٌ خیلی مایوس شدم، هر جای که بگید ما رفتیم، حتی خارج پرونده پزشکی فرستادیم»
باالخره معلوم شد که مشکالت هورمونی هست ودیگه نمیشه کاری »پذیرد:  فریده نیز می

خب »، «در حد جنینی باقی مانده بود خب من دستگاه تولید مثل ناقصی داشتم، انگار»، «کرد
با یه بیماری در اثر یک اشتباه جراحی مجبور شدم که دستگاه تولید مثل را از بدنم خارج 

قبول کردم که خواست »، «شم  دار نمی به علت یک عفونت شکمی دیگه بچه»، یا اینکه «کنن
حنانه نیز «. ار بگذارمیه روزی تصمیم گرفتم جنگیدن با بدنم رو کن»، «خدا برای من اینه
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این همه هزینه و نگرانی منو خیلی افسرده کرده بود، دیگه قبول کردم که »پذیرفته است اما 
واقعاً توان ادامه درمان نداشتم، گفتم قسمت »زهرا نیز معتقد است که «. دار بشم تونم بچه نمی

کنن، یه بار شنیدم یکی  همه با حس ترحم به آدم نگاه می»گوید:  حنانه می« من هم این بوده
توی اقوام، اگه یه زن حامله باشه، تند »، «گفت زن نازا که فایده نداره از اقوام به شوهرم می

کنن، انگار  یه جوری رفتار می»، «گن کی نوبت تو بشه کنن، هی می تند براش اسپند دود می
گن مشکلی  ی میگذره، ه یه چند وقت که از ازدواج می»یا اینکه « نازایی واگیر داره!

 «. رفتم های خانوادگی نمی من دیگه مهمونی»، «هست؟
اند اما برای  هر چند که مصاحبه شوندگان سرانجام، ناتوانی در فرزندآوری زیستی را پذیرفته

 کنند:  داری ابراز می های معنا فرزندپذیری از بهزیستی مقاومت
بچه »یا اینکه « حرامزاده باشه چی؟  خواست از بهزیستی بچه بیارم، چونکه اگه بچه دلم نمی»

ای اون بچه میاد، مثالً پدرش  دونی که از چه خانواده از بهزیستی سخت بود برای اینکه نمی
ای  اینکه از چه خانواده»و « یا مادرش معتاد باشه چی؟ یا بیمار و دزد و قاچاقچی چی؟

دونی  بسته است، نمی بچه از بهزیستی گرفتن عین هندونه در»، «هستن خب خیلی مهم بود
اگه بچه »، «اش نداری توی بهزیستی، سخته، چون خبری از خانواده  بچه« »آخرش چی میشه!

 «. رو از روی هوسبازی به دنیا آورده باشن چی؟
عمومی به عنوان مادرخوانده از خودشان را   ای به برداشت پنداره از طرفی زنان نابارور عالقه

های  شاید به خاطر حرف»دم امنیت در برداشت از مادرخوانده دارد: پذیرفتند که ریشه در ع نمی
فهمه که  به محض اینکه یک نفر می»، «شه ها گفته می ناجوری هست که راجع به مادر خونده
به این صورت، با مادرخوانده همانند یک هوادار «. کنن مادر خونده هستی، یه جور دیگه نگاه می

 شود:  تلقی نمی شود؛ او عضو پیوسته رفتار می
های حاملگی و درد زایمان رو نکشیده باشی به چشم یک مادر  از نظر زنان دیگه اگه مرض»

مادر،  انگار که فقط باید فقط یه بچه رو زاییده باشی تا بشی »، «کنن واقعی به آدم نگاه نمی
ده ای به موضوع مادرخوندگی ربط دا هر مسئله»و « گن، آهان بچه خودت نیست! مردم می

گن ثواب کردی، انگار فقط یه کار خیر  اگه بگی، بچه از شیرخوارگاه آوردی، می»، «شه می
  پذیرفتن فرزندخوانده به عنوان عضوی معمولی از خانواده نیز چالش«. کردی و مادر نشدی

فهمن  وقتی می»، «داد رو فرزندخونده بدونن خیلی عذابم می اینکه دیگران اون »دیگری است: 
دن به ژن بد و تخم  ساله رو ربط می 2تربیتی یه بچه  اخالقی و بی بهزیستی هست، بیبچه از 

وقتی که بگی بچه »، «گم هر چی تو خونه گم بشه، اول میان سراغش، دیدم که می»، «بد
وقتی »، «کنن کنن، اونو مثل عضوی از خانواده قبول می ترحم نمی  خودته، دیگه فامیال به بچه

دار میشه، رفتارها عوض میشه،  های معنی بچه از بهزیستی هست، نگاه قوم و خویش بفهمن
 «.  دونن واقعی نمی  اونو یه بچه
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فناوری که روش نوینی برای فرزندآوری است، جایگزین  به این صورت، استفاده از زیست
جنین   اهدا کننده  شرایط کلی خانواده  شود زیرا شناخت و آگاهی نسبی درباره مناسبی قلمداد می

 رسد:  بخش به نظر می و رحم جایگزین اطمینان
اش رو ببینیم بشناسم که مشکل اخالقی نداشته باشن، باالخره ژن اونا تو  اینکه برم خانواده»

طوری یه بچه رو بیاری ولی وقتی بفهمی چطور  سخته که همین»، «خون این بچه هست
اینکه بچه ناخواسته و اضافی نیست در ضمن »، «فهمی بچه از کجا اومده ای هستن می خانواده

 «.ما پول دادیم تا این بچه بوجود بیاد، پس یعنی منتظرش بودیم
های  ، فرصتی است تا همسانی گروه1رسد، امکان انتخاب جنین از طریق اهدا اما به نظر می

 اقدام کننده قرار بگیرد:   خونی و تشابه ظاهری نیز در کنترل خانواده
گشتیم که حداقل از  م باشه خیلی مهم بود برای همین دنبال آدمی میاینکه بچه شبیه خود»

دوست داشتم که حتماً چشم »، «نظر رنگ پوست و مو و قد و گروه خون بهم نزدیک باشیم
من هم مثل خودم چشم رنگی باشه، وقتی دیدم که ژن چشم رنگی دارن، خیالم راحت   بچه
ری  وقتی می»، «لی شبیه من و همسرم بودندخب، اونایی که اهدای جنین کردند خی»، «شد.

، «تونی باالخره از چند نفر با اونی که به دلت نشسته، قرار داد بنویسی دنبال اهدای جنین، می
بنابراین، هر چند که «. حتی، الزم نیست که توی شهر خودت باشه، تو تهرانی، اون شمال»

باهت خصوصیات ظاهری را مزیت اهدای جنین به کمک زیست فناوری، امکان ایجاد ش
شود و جنین، تخمک و رحم  تبدیل می 2کند اما فرزندآوری به فرایندی بازارپذیر فراهم می

 گیرد. کنند و طبیعتاً بازاری متناسب با آن شکل می شرایط مبادله کسب می
به این صورت، دسترسی به فروشندگان و متقاضیان فرزندآوری از طریق فعاالن بازار میسر 

 است: 
دی توکانالشون، اونا  کاری نداره، الزم نیست که حتماً کسی رو بشناسی، یه آگهی می»

توی هر مطب زنان و زایمان اینا چشم و گوش دارن و یه جوری »، «خودشون کار رو بلدن
اش رو  گیری، یکی بچه های ناباروری، هزارتا چیز یاد می جلوی کلینیک»، «آن سراغت می

باالخره، اگه خودت هم »، «جنین برای فروش داره یا تخمک خواد، یکی توی شکمش نمی
 «.گیری این چیزها رو ندونی توی این راهروهای درمان خیلی چیزها یاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند دستمزد  را ناشی از خیر خواهی و انسانیت فرض کرده است اما طرف قرارداد می قانونگذار این رفتار 1
 درخواست کند. 

قابلیت عرضه در بازار به معنی وجه سوداگرانه است که قوانین خرید و فروش، اعم از عقد قرارداد، پیشی بینی  2
 های پرداخت بر روابط حاکم است.  فسخ و خسارت و شیوه
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ترین بخش اجرا  فرد نابارور است و مهم  اپیزود دوم، بارداری: نمایش دوران بارداری بر عهده
 است: 
ش رو نشان دادم، آخه قرارمون از اول به خانواده شوهرم گفتم حامله شدم و جواب آزمای»

از چهار پنج ماهگی به بعد کمی شکم »، «این بود که همه جا با اسم من خودشو معرفی کنه
رفتم تو خیابون، تو  هرجا می»، «بند تو بازار هست معلوم میشه، برای این کار هم که شکم

خیلی غذا خوردم »، «ونا باشمهای باردار بود که شبیه ا اش حواسم به راه رفتن، زن ماشین همه
، «تا چاق بشم، اینطوری هم یک کمی شکمم خودش بزرگ شد و هم اینکه صورتم تپل شد

وقتی بتونی خودت دوران بارداری رو جوری بازی کنی که خودت باورت بشه، بقیه هم »
باید گفتم دکتر گفته  رفتم، می خیلی رفت و آمدم رو کم کردم، کمتر جایی می»، «کنن باور می

 «. استراحت مطلق باشی
آوری با تغییرات بیرونی و چیدمان منزل و آماده سازی اتاق نوزاد  احساس فرزند

 شود:  بندی می صورت
خواهم مادر بشم از بزرگ شدن شکمم نبود،  شد من احساس کنم می اما چیزی که باعث می»

، «آید دید به نظر میبا آمدن بچه هر چیز قدیمی، ج»، «بلکه ذوق خریدن وسائل نوزاد بود
کردیم برای  انگار تو خونه یه انرژی بود، چقدر شوهرم خوشحال بود، هی با هم خرید می»

اصالً، وقتی جواب آزمایش اون خانم مثبت شد، من »، «داد خونه بوی بچه می»، «اتاق بچه
 «. شم دار می حس کردم خودم دارم بچه

 بندی تغییرات درونی و فردی ندارد: آشکار است که اجرای نمایشی تاثیری در صورت 
ماه بچه تو شکم نداشتم که االن از اینکه دیگه سنگین نیستم خوشحال باشم و دیگه  3خب، »

اش  من همه»، «کردم راحت شب بتونم از این دنده به اون دنده بشم، اما همیشه بهش فکر می
هی قلبم داشت بزرگ زد، ولی انگار  زدم، هیچ لگدی به شکم من که نمی با بچه حرف می

ای نبود، احساسی برای  تا سه روز پیش بچه»، «کردم شد، محبت به بچه رو احساس می می
اینکه دل آدم لبریز از »، «بچه وجود نداشت، انگار این نوزاد رو به مهمونی دعوت کردیم

انگار قرار یه »، «خواستن بچه باشد به این معنی نیست که برای اومدن بچه آماده هستی
 «.        شد هنوز نیومده بود ولی تو خونه احساس می»، «تغییری بشه، یه مهمون عزیز داره میاد

 هایی همراه است:  اندیشی اجرای نمایشی زایمان نیز با چاره
چند »، «موقع زایمان هم، بعد که کار تموم شد، یک هفته بعد، اقوام اومدن دیدنم تو خونه»

یمارستان، گفتم که نذر کردم بچه مشهد بدنیا بیاد و گفتیم که ماه آخر برای اینکه کسی نیاد ب
تاریخی که به همه گفته بودیم بچه بدنیا میاد رو دو هفته دیرتر گفته بودیم، »، «میریم مشهد

توی بیمارستان، کلی عکس »، «بعد هم گفتیم بچه زود بدنیا اومد، حاال بیاید خونه دیدن بچه
 «.دو خوبن گرفتیم و گفتیم مادر و بچه هر
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بدیهی است که اطالعات رسوا کننده از بارداری نمایشی و زایمان بین فرد نابارور و دیگران 
از شوهر تا وابستگان درجه یک و دوستان متغیر  1ماند. دامنه دیگران خودی خودی مخفی می

 است: 
 شوهرم»، «راستش رو بخواهی، این تصمیم رو با شوهرم گرفتیم، اما به خواهرم گفتم»

دونستم که فامیل  می»، «خودش گفت که این مسئله ما هست و باید برای خودمون هم بمونه
کنن، مخالفت شدید، ما هم نگفتیم به هیچ کس، فقط یکی از  شوهرم بفهمن چیکار می

 «. دوستامون فهمید
اپیزود سوم، زایمان: هرچند که با اجرای نمایشی دوران بارداری و زایمان، داغ ننگ 

شود اما با متولد شدن نوزاد، درک فرزند دیگری بودن نیز پدیدار  ی به ظاهر رفع مینابارور
 شود.  می

خیلی گریه کردم تو بیمارستان، اصالً »، «واقعاً اون لحظه دو دل شدم، یه بچه سیاه یه کیلویی»
روزی که تو بیمارستان بچه رو دیدم »، «بچه رو دوست نداشتم، شرمنده بودم از خودم  قیافه

دار شدم، بچه خیلی خیلی  واقعاً شوک شدم، قرار بود بهترین روز زندگیم باشه، اما من غصه
تونم مثل بچه خودم یا خواهرم  دونستم که واقعاً می نمی»، «زشت بود، حاال بگم شکل کیه؟

کشم بگم، ولی اونموقع  سونوگرافی گفته بود دختره، خجالت می»، «دوستش داشته باشم؟
بچه، کام شکری بود، »، «فرار داشتم، حاال که نه! االن خیلی دوستش دارمواقعاً، یه حس 

گیره، این بچه  هام هدر شده بود، بعد گفتم خدا قهرش می خیلی عصبانی بودم، انگار زحمت
ولی واقعاً دستم »، «شدم؟ چیکار کنه، اگه واقعاً من اونو زاییده بودم بازهم ناراحت می

گفتم حتماً، یه « »هم حکمتی داشته، من باید امتحان پس بدم، لرزید، گفتم ناباروری من می
شد  به هر صورت دیگه نمی« »ژن نهفته داشته، یا شاید موقع بارداری خوب غذا نخورده

 «. کاری کرد، اون دیگه مال من بود، حاال هر چی
د مادر و پیون« حتی اگر مادر واقعی رو هرگز ندیده باشید، همیشه در زندگی شما وجود دارد»

حداقل »، «فرزند من همیشه بخشی از وجود او هست»زیستی و فرزند او ناگسستنی است: 
افتم، روز تولد فرزندم، درسته که به من  یک روز در سال است که حتماً یاد مادر واقعی می

کرد،  وقتی گریه می»، «لرزه یک هدیه داده و پسرم را دارم، ولی موقع تولدش همیشه دلم می
وقتی خیلی گریه میکنه با »، «فهمه من مادرش نیستم کردم که االن می ها فکر می تبعضی وق
همیشه فکر »، «شه؟ اش تنگ شده که ساکت نمی گم، شاید دلش برای مادر اصلی خودم می

رو دوست داری، اون هم   خودت   ای که تو بچه  ای هم هست که به اندازه کنی یه زن دیگه می
اش فکر  کنم مادرش االن کجاست؟، به بچه خیلی اوقات فکر می» ،«بچه تو رو دوست داره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماند.  کند که گاهی کسی باقی نمی دیگران را مشخص می  همیزان فاصل  1
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اش را گم  کنه؟ شاید حس اون هم مثل مادری باشه که بچه کنه؟ اونو تو خیالش تصور می می
کردم، ببین انگار بچه دلش  زایمان خیلی سختی داشت و با خودم فکر می»، «کرده؟

کاش هیچ وقت به او احتیاج نداشتم که مجبور گم ای  اما همیشه می»، «خواهد به دنیا بیاد نمی
گم، حضور این بچه تو زندگی من به معنی  با خودم می»، «اش جدا کنم باشم او را از خانواده

 «. غیبت بچه در زندگی مادرش هست
 شود: بنابراین، بتدریج جایگاه مادر درخواست کننده متزلزل می

اگر بچه »، «به حریم خصوصی یه موجود! انگار من خودم رو به اون تحمیل کردم، تجاوز» 
همیشه یک »، «کنم؟ کردم؟ زیادی مهربانی می کردم؟ دعوا می مال خودم بود االن چه کاری می

کنم من این بچه رو  گاهی اوقات فکر می»، «اش بیاد دنبالش بگرده نگرانی دارم که مادر واقعی
، «دم، حتی قبل از بدنیا آمدنشاز مادرش جدا کردم و اولین ضربه در زندگی رو من بهش ز

ماه تو شکم مادر جایگزین بود و  3گم که  دنیا اومده، اما باز هم می این بچه به خاطر من به»
تو   اش هست، خب به خاطر یک قرارداد اون بچه باالخره گوشت و خون اون از مادر اصلی

 «. شکمش مال من شده بود
 ردی موثر است: ی ظاهری در برساخت هویت ف ها تقویت تشابه

گفتم دماغش عین منه،  خیلی می»، «کردم پسرم با من و شوهرم فرق داره کم کم حس می»
هاش عین باباشه، ولی نیست، مخصوصاً که االن خوب معلومه  خوره، گوش عین من قل می

کنم، اینکه من شبیه مادر و پدرم هستم، به من اطمینان  گاهی اوقات فکر می»، «که فرق داره
اش رو  بینی شبیه ما نیست آرامش و اطمینان شه و می ، اما این بچه هر چقدر بزرگتر میده می

اش جدا کردیم  و دیگه ما رو دوست  ممکنه فکر کنه ما اون رو از خانواده»، «ده از دست می
من اصالً شبیه »، «این حق بچه است که بدونه شبیه کی شده پدرش یا مادرش»، «نداشته باشه
االن که بزرگ داره »، «اش محروم کردم اش نیستم اون رو از خواهر و برادر واقعی مادر واقعی

شاید »، «شه، بیشتر نگران هستم، وقتی از من بپرسه که چرا این طوری شده چی باید بگم؟ می
دار شدن نداشت و ممکن بود هیچ وقت این بچه  اش هیچ تصمیمی برای بچه که مامان اصلی

اگه بدونه مادرش »، «شاید منو خودخواه  بدونه؟ شاید هم دروغگو! آمد، اونوقت بدنیا نمی
تنش رو   وقت پاره اگه مادرش پول داشت شاید هیچ»، «بخاطر فقر اینکار رو کرده چی؟

 «.داد به یکی دیگه، حتی اگه هیچ وقت هم این بچه رو ندیده باشه نمی
 کند:  یبه تدریج مادر درخواست کننده نسبت خود با فرزند را درک م

کنم، اما این یه واقعیته که اون احساس غرور که این بچه  من دوستش دارم و حمایتش می»
، «سالگی بخواهد منو ول کنه، چی؟ 11اگر بعد از »، «کنم امتداد من هست رو حس نمی

شم، میگم ممکنه منو از یاد  حتی گاهی وقتی یک نفر رو زیاد دوست داره، ناراحت می»
تونم بگم سرنوشت و سالمتی و  گم احساس مادری من چطوریه، میاینکه ب»، «ببره؟
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کنی  گاهی فکر می»، «کنم که موفق بشه در آینده اش برام خیلی مهمه و هر کاری می موفقیت
خواهد خوشبخت و  کنی و دلت می ای رو تماشا می انگار داری سرنوشت یه بچه دیگه

شناسی، به او عادت  کم او را می کم کنیم، خب، وقتی بچه را بزرگ می»، «سرافراز باشه
ره،  شه و کلی خاطره از لحظه تولد باهاش داری، راه می کنی، جلوی چشم تو بزرگ می می

 «. شه که احساس تعلق و عشق بهش پیدا کنی زنه همه اینا باعث می حرف می
زندگی  هدفم تو  همه»، «درسته که من مادرش نیستم ولی اون واقعاً به زندگی من معنا داد»

روز مادر، االن برای من مثل یه جشن پیروزی هست، چونکه »، «اینه که اونو خوشبخت کنم
دونم؛ من  ولی خب، هر کی که ندونه خودم که می»، «نیافتنی بود مادر شدن برام دست 

کنم تا آدم موفقی بشه و این مسئله منو  مادرش نیستم، دارم ازش مراقبت و پرستاری می
شد که دیگه برام روز  روز مادر برام یه نقاشی کشید، باورم نمی»، «کنه خیلی خوشحال می

رسد حصول معنایابی در روش فرزندآوری  نظر می به این معنی به«. مادر یه کابوس نیست
غیرزیستی، حاصل برساخت هویت مادر شدن نیست و ریشه در عوامل دیگری مانند کسب 

 عمومی دارد.   نتیجه و رفع داغ ننگ ناباروری در پنداره
 های استنباطی یافته-6-2

کنند؛ آنان پس از اقدام به  زنان نابارور از گذر مفهوم ناتوانی، هویت جنسی خود را برساخت می
آشکارا، به حساب آوردن ابعاد جنسیتی و »کند:  درمان و نتیجه نگرفتن برداشتی از خود پیدا می

(. بنابراین، مواجهه فرد با ناتوانی در 11 :2113)میلر، « دارای اهمیت است« خود»جسمانی 
خود و هویت فردی است زیرا هویت فردی به   فرزندآوری و آگاهی یافتن از ناباروی، برسازنده

فرد  های منحصر به  هویت فردی، ویژگی»و ویژگی منحصر به فرد شخص است:   معنی صفت
ها را به  ای از واقعیت کند و مجموعه ترکیب می 1نسبتاً پایدار تجسد یافته را با خصوصیاتِ فردی

 (. 33: 2111، 2)جنکینز« دهد مثابه تاریخچه یا بیوگرافی سازمان می
شود که  بندی می مفصل 3به این معنی در اثر آگاهی و شناخت ناتوانی، تصویری از خود

 در ذهن ما یک انسان کامل و عادی را به فردی ناقص»اگر صفتی  .هویت فردی است  برسازنده
(. به این معنی، نازایی، داغ ننگی 11: 1333)گافمن، « و کم ارزش تقلیل دهد، یک داغ ننگ است

« اجاق کور»است که به ناتوانی بدن زن مرتبط است و به این صورت فرد نازا، خود را در تمثیل 
 شود.  در یک فرایند اجتماعی برساخته می« تصویر از خود»کند و بتدریج  مجسم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خصوصیات فیزیکی و تحصیالت و شغل و مانند آن. 1
2 Jenkins 
3  self image 
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برای متمایز کردن این افراد در جامعه بکار برده « نازا»و « عقیم«  زننده داغ  گانمفهوم واژ
  هویت فردی است و نیز برسازنده  شود. بنابر این، عدم عضویت در جمع مادران، تثبیت کننده می

برای افراد به عضویت درآمدن در یک گروه با معنا است، »از فرد نابارور است:  1تصویر عمومی
(. به 112: 2111)جنکینز، « است 2ارزیاب-تضمین کننده یک هویت اجتماعی و خود چرا که

شود و خود را به عنوان یک  معنی، فرد نابارور با شناخت ناتوانی در بدن خود مواجهه می
کند. بنابراین، فرد برچسب  کند و از دیدگاه اجتماعی قضاوت می موجود ناقص ارزیابی می

ماند  شود و بدیهی است که از کسب هویت مادر بودن بازمی متمایز می خورده از جمع مادران
زیرا بین فرد داغ خورده و اعضای گروه مادران تشابهی وجود ندارد: او ناتوان از فرزندآوری 

« آورد در فرد بوجود می  داغ ننگ تفاوت خاصی بین هویت اجتماعی بالفعل و بالقوه»است. 
صورت، هویت فردی و اجتماعی متاثر از ناتوانی در زادآوری ( و به این 11: 1333)گافمن، 

خویشتن فردی عبارت است از معنای ذهنی فردنسبت به موقعیت خودش، انسجام »است: 
 (.144)همان: « مختلف بدست آورده است 4تجارب اجتماعی  و شخصیتی که در نتیجه 3خودش

ود یا همان هویت فردی به عنوان نتیجه اینکه، ناباروی داغ ننگی است که ادراک فرد از خ
ماند لذا  می یابی به هویت اجتماعی مادر شدن نیز باز کند و او از دست زن کامل را مخدوش می

اشخاص گرفتار داغ بر درگیری با مسائل هویتی باید رفتار خود »آید:   در صدد رفع مشکل برمی
( و به این 31: 1331محسنی، « )را نیز در تعامل خود با دیگران در جامعه هماهنگ نمایند

 (. 34: 1333)گافمن، « ای اتخاذ کند گیرد با توجه به داغ خود چه رویه فرد تصمیم می»صورت 
های ژنتیکی و انتخاب رحم جایگزین،  زنان نابارور از گذر دریافت جنین با مشابهت

رآمده یک زن باردار تصویر شکم ب»گیرند زیرا  انگاری را به مثابه رفع داغ ننگ در نظر می طبیعی
( و با اجرای 11: 1332)ایزدیار و همکاران، « نقشی اساسی در تأیید مادری توسط دیگران دارد

نمادین فرزندآوری زیستی تکمیل   نمایشی دوران بارداری و زایمان توسط زن نابارور چرخه
ایجاد مشابهت داغ نازایی با قابلیت  3ناپذیری شود. به این صورت، همنشینی قابلیت رویت می

فرزندآوری   فرزندآوری به میانجی زیست فناوری را در چرخه خصوصیات ظاهری، روش 
تر اینکه با رفتار نمایشی و مدیریت اجرا و با حضور فرزندی  کند. به بیان ساده زیستی نمایان می

 شود.  فرزندآوری طبیعی انگاری می  مشابه چرخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 public image 
2 self-evaluation 
3 integrity 

4 social me :خود اجتماعی 

 ( 34: 1333)گافمن،  «آسان قابل رویت نبودن» 3
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ایست که مفهوم فاصله بین   زیستی در نوزاد، لحظهمواجهه و عینی شدن حضور ژنتیک مادر 
رسد دور  فاصله یعنی اینکه فردی که نزدیک به نظر می»شود:  بندی می فرد نابارور و نوزاد مفصل

بین مادر و نوزاد از گذر حضور   واسطه (.  بنابراین، محتوای ارتباط بی412: 1331)زیمل، « است
هایی  در دوگانه»شود که بر کیفیت تعامل اثرگذار است:  می ای با فاصله بدل عنصر سوم  به رابطه

« شوند شوند، امور جزئی اغلب کشنده و ناامید کننده می که هرگز به اجزاء بیشتری منجر نمی
بندی سنخ تعامل غریبه که محصول ایجاد فاصله در  (.  به این معنی، صورت123)همان: 

شود  شود و نقش و پایگاه فرد مشخص می ی میبند دیالکتیک دوگانه مادر و جنین است مفصل
 (.  414)همان: « کند بندی می ترکیب نزدیکی و فاصله، پایگاه غریبه را صورت»زیرا 

جانبه، هویت متناسب با پایگاه مفصل بندی  بندی سنخ غریبه در تعامل سه بنابراین با صورت
ی است که برای تفسیر ارجاع -هویت یک ساختار شناختی و چارچوب خود »شود: زیرا  می

  (. در چرخه13: 1334است )رحیم خانلی و همکاران، « ها و اطالعات مربوط به خود تجربه
فرزندآوری غیرزیستی به میانجی رحم جایگزین و اهدای جنین، بازشناسی هویت مادر شدن از 

شود و در امتداد  تفسیر تجربه احساس موفقیت و رضایت در دستیابی به هدف حاصل می
تر اینکه در  شود. به بیان ساده بندی نمی های دوران بارداری و زایمان و انتقال ژنتیک صورت تجربه

یکدیگر نیستند؛ آنچه  2یکدیگر هستند اما بستگان 1این شیوه از فرزندآوری مادر و کودک وابسته
نار کند تعلق خاطر داشتن و بازسازی خاطرات و در ک که این دو نفر را به یکدیگر وصل می

زیستی، ابدی نیست زیرا  از گذر مجوز   پیوند آنان همانند رابطه .یکدیگر زندگی کردن است
سالگی فرزند، امکان فسخ آن  11قانونی پدید آمده است و گسستنی است؛ به این معنی که پس از 

   3وجود دارد.

 بحث -7

ند چگونگی امکان برساخت در این بخش فرای شوند اما ها، اپیزدوها معنایابی می در توصیف یافته
  شود. هر چند که واژه ساز مادر شدن تشریح می  نظام معانی در چرخه تهی از  عناصر هویت

و « خود»شود اما تکوین  مرکزی مفهوم ناتوانی معنایابی می  ناباروری در اپیزود اول بر هسته
از سه   امعه در چرخهاجتماعی فرد نابارور فرایندی است که در دیالکتیک فرد و ج-فردی  هویت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 being related 
 م و خویش قو2 

پذیر است؛ بنابر  فرزند در ذات چنین فرزندآوری وجود دارد و عینیت-فارغ از مباحث اخالقی، فسخ رابطه مادر  3
 گذار است.  فرزند تاثیر-این، بر تعامل مادر
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ها است که  شود و صرفاً، با گذر از این تعلیق بندی می انتزاع، تقویت و تثبیت صورت 1تعلیق
شود. به این معنی، هر چند فرد نابارور با انتزاع  بندی می اجتماعی ناباروری مفصل -هویت فردی

ما هویت اجتماعی کند ا فردی ناتوان را فهم می« خود»و آگاهی بر صفت ممیزه ناتوانی، 
فرزندآوری به معنی مداومت تمایز و   ابهام و کتمان قرار دارد. عدم  ناباروری همچنان در هاله

اجتماعی مادر شدن، پس از تایید نشدن توسط دیگران مهم، باعث تقویت   قرار نگرفتن در مقوله
عی در یک فرایند اجتما-بندی از خود فردی هویت اجتماعی ناباروی فرد است. بنابراین، صورت

 شود. است که با بازشناسی و تثبیت خود از گذر داغ ننگ به مثابه یک کلیت معنادار محقق می
رفع داغ ننگ است. در روش اهدای جنین و رحم   در اپیزود دوم معنایابی مقبولیت در چرخه

 ناپذیری داغ ننگ از گذر امکان تشابه حداکثری ظاهری و اجرای جایگزین، مزیت رویت
های  شود و پیامدهای برچسب نمایشی بارداری فراهم است که منجر به طبیعی انگاری می

اندیشی با  شود. بنابر این، فرد نابارور را به چاره خواندگی نیز برطرف می مادرخواندگی و فرزند
ی  کند. به این صورت، معنایابی در یک فرایند دو مرحله ا فناوری ترغیب می گری زیست میانجی

پذیری از گذر جنین اهدایی با ژن  شود. تشبه بندی می و اجرای نمایشی مفصل 2پذیری تشبیهاز 
شود. اما اجرای نمایشی  پذیر می خونی و انتخاب رحم جایگزین امکان  همسان بویژه در گروه
رفع ننگ ناباروری در پندار دیگران است. به این صورت، فرد نابارور با   بارداری و زایمان الزمه

مند، اقدام به نمایش بارداری  رسانی نزدیکان خودی با ایجاد و اجرای روابط معنادار و نظام مکک
های مخصوص  بند کند. تظاهر به بارداری با تمهیدات موجود در بازار مانند پوشیدن شکم می

 شود.   ماهگی و همراهی شوهر و دیگران میسر می 3ماهگی و  3ماهگی،  3دوران 
ر چرخه سه تعلیقی، بازشناسی داغ ننگ و ناباروری و معنایابی انفصال از گذر در اپیزود سوم د

فرزند از  -مادر  شود. در رویارویی با نوزاد، دیالکتیک دوگانه رویارویی، تردید و غریبه معنایابی می
شود، زنجیره  بندی می ای که عدم انطباق صورت شود زیرا در دقیقه گذر تردید و تزلزل مخدوش می

شود. بنابراین، در این فرایند معنایابی انفصال و  فرزند جایگزین می-مادر زیستی -نابارور فرد
شود. بنابراین، هرچند که اقدام به فرزندآوری در چرخه  پدیدار می غریبگی بین فرد نابارور و نوزاد 

ت اهدای جنین و رحم جایگزین با اجرای نمایشی در قالب فرزندآوری زیستی و طبیعی موفقی
کند اما امکان برسازی هویت فردی  رسد و به طور موثری داغ ننگ را موقتا رفع می آمیز به نظر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد. ای است که امکان بازشناسی رخ می منظور از تعلیق، درنگ و و دقیقه  1

2  sameness 
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مادر شدن را ندارد زیرا این فرایند از انسجام و وحدت درونی برخوردار نیست و حتی نزد فرد 
تولید نابارور نیز معتبر نیست و مطابق با واقعیت فرزندآوری زیستی و تنی نیست و آشکارا باز

فرزندآوری غیر زیستی، چگونگی عدم   چرخه 3داغ ننگ نزد فرد نابارور است. در نمودار  کننده
 برساخت هویت جنسی )مادر شدن( و بازتولید ناباروری آورده شده است. 

 
 ینچرخه فرزندآوری به میانجی زیست فناوری اهدای جنین و رحم جایگز -3نمودار

 گیری  نتیجه -8
شود که در سفرهای  کودک مفصل بندی می-جنسی مادر شدن در دوگانه مادر-هویت فردی

گیرد. یعنی اینکه  پذیری شکل می شخصی پر اضطرابی مانند دوران انتظار تولد، نوزاد و مسئولیت
 مواجهه با تغییرات بدنی و درونی در یک دیالکتیک دوگانه  هویت فردی مادری در تجربه

شود. به این معنی با گذراندن  تحول و بازشناسی خود قلمداد می  شود زیرا دوره بندی می مفصل
گیرد، تجربه  های آگاه شدن از مادر شدن شکل می بارداری است که به لحاظ فردی شیوه  دوره

بندی هویت فردی مادر شدن برای  گیرد. در حالیکه مفصل شود و بازاندیشی صورت می می
مادر شدن  مادر   ندگان این مطالعه ناشی از تغییرات بیرونی مانند تماشای تجربهشو مصاحبه

سازی اتاق نوزاد، خرید وسایل همانند یک  ای( و تغییرات مادی مانند آماده جایگزین )رحم اجاره
تغییر در محیط زندگی و آمادگی برای پذیرایی تجربه شده است. بنابراین، آشکار است که 

شود زیرا این پیوند خالی از دیالکتیک دوگانه و  ر شدن نزد آنان برساخته نمیهویت فردی ماد
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پذیری ناشی از ایجاد تغییرات بیرونی در  خصوصی و بالفصل است اما  احساس مسئولیت  رابطه
 شود. منزل، پدیدار می

باید توجه کرد که عدم برساخت هویت خود از مادر شدن منحصر به فقدان دوران بارداری 
با نوزاد بدنیا آمده، فاصله و غریبگی به صورتی   ست، بلکه پس از زایمان و در مواجههنی

شود. در ابتدای چرخه فرزندآوری به میانجی  قدرتمند در ادراک از فرزند دیگری هویدا می
ژنتیک   انتقال  شود اما بواسطه اهدای جنین، مادر زیستی عنصری نهفته و کنترل شده قلمداد می

یابد؛ اکنون  فرد و متفاوت با مادر درخواست کننده، مادر زیستی در فرزند حضور می منحصر به
بندی  و در لحظه مواجهه و بروز وجود مادر زیستی در فرزند، ادراک فرزند دیگری صورت

جنین )مادر   گانه میان زن نابارور )مادر درخواست کننده( و اهدا کننده شود. یعنی پیوندی سه می
گیرد. به این صورت، با عدم ادراک از امتداد خود در فرزند بدنیا آمده  می  زند شکلزیستی( و فر

و ادراک فرزند دیگری بودن، مادر درخواست کننده در فرایند بازشناسی از خود به صورت 
شود. در حالیکه در ابتدای فرایند فرزندآوری، مادر زیستی به مثابه منبع  بندی می غریبه مفصل
 شود.  و غریبه قلمداد میتامین کننده 

  فرزندآوری به میانجی اهدای جنین و رحم جایگزین، با کسب  وظایف  نتیجه اینکه، در چرخه
های محقق، امکان مادر خوانده شدن و سرپرستی کردن فرزند غیر زیستی  مادر شدن و اجرای نقش

و تامین زندگی و   زیستیمهیا است؛ یعنی اینکه با پذیرفتن مسئولیت فرزند غیر 1یا فرزندخوانده
شود و امکان برساخت هویت  بندی می گر و والد به مثابه سرپرست مفصل آینده او، هویت حمایت

مادر شدن وجود ندارد زیرا هویت مادر شدن از توانایی در زادآوری، اقدام به فرزندآوری و در 
 2د. به این معنی، فعلیتشو بیولوژیکی برساخت می  های ادراک شده ِ خود از نقش بازشناسی بدن

شود و بدیهی است هویت اجتماعی مادر شدن به  مادر شدن در زادآوری و نقش محول حاصل می
شود؛ زیرا هویت  مثابه سرپرست، والد بودن و تامین زندگی کودک، به تبع هویت فردی کسب می

توان از  نمی است و 3فردی مادر شدن به معنی زادآوری مقدم و هویت اجتماعی مادر شدن تالی
  شود از تالی به مقدم دست یافت در حالیکه در فرایند زیست فناوری تالش می  تالی به مقدم دست
 4های تر اینکه، زنان نابارور در فرایند زیست فناوری و اجرای نمایشی به مشغله یافت. به بیان ساده

 برای آنان مهیا نیست. 3یابی یابند اما امکان هویت می  مادری دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پذیری  فرزند  1

2  objectivity : جوهر بالفعل 

3  immediate successor :  ،بالفصل 
4  activites 
5  identification 
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 پیشنهاد -9
خواهد   های پنهانی ترین نیاز انسان، کارکرد تردید، دخالت زیست فناوری در خصوصی  بدون

کند و نیازمند به مطالعه است که در پی به  های اجتماعی را فراهم می داشت که بستر آسیب
 شود:  برخی اشاره می

هیچ داغ ننگی به استفاده مطالعات در این مقاله منجر به شناسایی گروهی از زنان شد که بدون  .1
آورند. آنان فرزندآوری بدون درد و رنج دوران بارداری را روشی  می  از رحم جایگزین روی

کنند هر چند که غیراخالقی به نظر برسد. آنان درد و  عاقالنه و منصافانه ارزیابی می
اری را به کنند و مشکالت دوران بارد های جسمی ناشی از بارداری را خریداری می ناراحتی
کنند که مسئولیت تغذیه و رشد جنین خونی آنان را  به نام رحم جایگزین واگذار می 1گلدانی

بر عهده دارد. به این معنی، هرچند حضور تکنولوژی در فرزندآوری و واگذاری نقش زیستی 
ده های درمان افراد نابارور مد نظر بو های آزمایشگاه به عنوان روش و زادآوری زنان به لوله

نوینی از معنای مادر  2فناوری، عرف اجتماعی  های زیست است اما در سایه حضور ظرفیت
 گیری است: مادر شدن و فرزندآوری بدون رنج با حفظ تناسب اندام.    شدن در حال شکل

ای   سپاری نقش محول یا زادآوری به رحم جایگزین، شغلی به نام رحم اجاره  امکان برون .2
ه این معنی، زنان در مقابل دریافت دستمزد در طول دوران باروری خود ایجاد کرده است. ب

رسد که این روش، خشونت زنان بر  کنند. چنین به نظر می اقدام به اجاره دادن رحم خود می
های ناشی از  زند و منجر به بیماری علیه زنان است که به فقر زنان تهیدست دامن می

 شود. های مکرر می زایمان

زیست فناوری، امکان فروش تخمک، اسپرم و جنین و   ی فرزندآوری در شیوهبازارپذیر .3
بازارهای واسطه را فراهم کرده است که مسائل حقوقی و اخالقی مرتبط با آن همچنان در 

 ای از ابهام است.   هاله

توریسم تولید مثل درمانی نیز از مشاغل جهانی است که کشورهای کم درآمد را به مقصد  .4
 .گری تبدیل کرده استچنین گردش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای یا مادر  کنند، اصطالح گلدان بجای رحم اجاره بین زنان باروری که جنین خود را در رحم اجاره ای تغذیه می 1
 کاهد. اتی این روش میگذاری از خشونت ذ رسد چنین نام شود، به نظر می جایگزین استفاده می

2 ethics  ،1333داللت بر رسم و رسوم، قراردادها و تنظیم امور زندگی بر اساس ضوابط و قوانین دارد. )دورانت :
111.) 
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